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„Az idén is szigorú, fegyelmezett gazdálkodást folytatunk”
Interjú dr. Faragó Péterrel

- Mintha egyre kevesebb „vi-
harfelhő” övezné a település
idei költségvetését. Mire lesz
ez elég 2014-ben?
- Kétségtelen, hogy a 240
MFt-os működési hiány sem
kevés, de az előző évvel össze-
vetve éppen 120 MFt a kü-
lönbség, ami még egy kétmil-
liárd forintos költségvetésű te-
lepülés esetében is jelentős
összegnek számít. Miután az
idén is rendkívül szigorú gaz-
dálkodást folytatunk, reális
esély van arra, hogy ebből a
240 MFt-ból is lefaragjunk
még valamennyit, méghozzá
úgy, hogy közben nem veszé-
lyeztetjük a város működését,
s megőrizzük az intézménye-
ink működési színvonalát,
amit egyébként az itt élők már
megszoktak és jogosan igé-
nyelnek. Nem titok, a tervem
az, hogy 2014-ben is folytatjuk
a városfejlesztést, igaz, nem
olyan ütemben és volumen-
ben, mint ahogyan azt tettük
2006-ban és az azt követő
években. Tennivalónk még
bőven akad, így említhetem a
Semmelweis Utcai Tagóvoda
vizes blokkjának a felújítását,
amit egyébként a Móra Ferenc
Utcai Tagóvodában is el kell
végezni, igaz, ez utóbbi intéz-
ményben, hazai pályázati for-
rásból, egy átfogó felújítást
tervezünk, amit csak akkor tu-
dunk majd elkezdeni, ha a
nyár folyamán bezár az óvoda.
Ugyancsak nem tűr halasztást
a ravatalozó felújítása sem, a
beruházás konkrét összeggel
szerepel a 2014-es költségve-
tésben. Rendkívül komoly és

átgondolt tervezést igényel a
város út- és járdahálózatának
felújítása, egyes helyeken pót-
lása, kiépítése. Abszolút jogo-
san fogalmaznak meg kritikát
a polgárok a parasznyai és az
alacskai elágazás közötti jár-
daszakasz hiányával kapcso-
latban, hiszen itt csak az út
egyik oldalán van kiépített jár-
da (helyenként az is rossz mi-
nőségű), az pedig egyenesen
képtelenség, hogy egy babako-
csival sétáló kismama vagy
egy kerekesszékes mozgássé-
rült – a 26-os főút forgalmi vi-
szonyait ismerve – az út egyik
oldaláról a másikra vándorol-
jon. Szintén sürgető feladat a
város csapadékvíz-elvezető
rendszerének a helyreállítása,
bizonyos utcákban kiépítése.
Ezt a munkát már 2013-ban el-
kezdtük, s talán mondanom
sem kell, hogy az idén, a
START közmunkaprogram
keretében folytatni szeret-
nénk, méghozzá a település
azon részein, ahol az elmúlt
évek csapadékos időjárása
egyértelművé tette, hogy ott
cselekednünk kell. Azt gondo-
lom, ebből a felsorolásból is
látszik, hogy vannak olyan
feladatok (munkák), melyeket
a költségvetésünk helyzetétől
függetlenül el kell végeznünk,
igaz, ezekre csak úgy tudunk
forrást teremteni, ha rendkí-
vül szigorú, fegyelmezett gaz-
dálkodást folytatunk. Nem
győzöm elégszer hangsúlyoz-
ni, hogy ezért vagyok dühös
akkor, amikor néhány felelőt-
len lakótársunk miatt (éves
szinten) mintegy 10 MFt-ot

Városunk képviselő-testülete éppen egy évvel ezelőtt
tárgyalta a település 2013. évi költségvetését, s az akkor
prognosztizált mintegy 360 MFt-os működési hiány egy
meglehetősen nehéz költségvetési évet vetített előre.
A februári testületi ülésen már az idei, 2014-es költség-
vetés került terítékre, amely szintén rendkívül szigorú
gazdálkodást követel, a működési hiány azonban nagy-
ságrendekkel kisebb, mintegy 240 MFt. A pozitív válto-
zások hátteréről városunk polgármestere nyilatkozott a
Krónikának.

kell költenünk a város egyes
pontjain felbukkanó, illegáli-
san elhelyezett szemét elszállí-
tására. Ezt a pénzt hasznos cé-
lokra, például járdák építésére
is fordíthatnánk. Mondom ezt
persze úgy, hogy közben nem
kérdőjelezem meg azoknak a
panaszoknak a jogosságát
sem, amelyek arra figyelmez-
tetnek, hogy fertőzések góc-
pontjaivá válhatnak az illegá-
lis szemétkupacok. Ha már az
elvégzendő feladatokról,
munkákról beszéltem, akkor
azt is meg kell említenem,
hogy természetesen a köz-
munkaprogram is folytatódik
2014-ben, bár rögtön azt is
hozzá kell tennem, hogy a hi-
vatal és a Városgondnokság
dolgozói emberfeletti munkát
végeznek azért, hogy a nem
ritkán óráról órára változó fel-

tételrendszernek megfelelve
adják le az aktuális pályázati
anyagokat, s ezzel mintegy
270 embernek biztosítsák a
foglalkoztatását.
- Már tavaly is így volt, s tu-
domásom szerint az idén
sem változott: költségvetést
hiánnyal tervezni nem lehet.
Miként lesz így a 240 milliós
működési hiány tükrében
nullszaldós a költségvetés?
- A reális, előre kalkulálható
kiadási és bevételi előirányza-
tok megtervezése után mint-
egy 240,5 MFt-os működési
hiánnyal számolunk az idei
költségvetésben. Való igaz,
hogy a vonatkozó jogszabályi
előírások alapján a költségve-
tést így nem fogadhatta el a
képviselő-testület, ezért az
említett összeg államháztartá-
son kívülről átvett pénzesz-

„Bőven van még tennivaló” – mondja polgármester úr
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közként szerepel az idei bü-
dzsében. Egyszerűbben fogal-
mazva ez azt jelenti, hogy a ké-
sőbbiekben pályázatot nyúj-
tunk majd be az önkormány-
zatok működőképességének
megőrzését szolgáló fejezeti
tartalékra, arra azonban sem-
mi garancia nincs, hogy ezt a
pénzt valóban meg is kapjuk.
A hiány tehát – hasonlóan a ta-
valyi évhez – csak papíron
tűnt el.
- Ejtsünk néhány szót a sze-
métszállításról is! A sajó-

szentpéteriek jelentős része
nem érti, hogy 2014. január 1-
jétől miért a Tiszabábolna
Kft. végzi ezt a tevékenysé-
get.
- A jogszabályoknak megfele-
lően január 1-jétől csak több-
ségi állami vagy önkormány-
zati tulajdonú cég végezheti
ezt a tevékenységet. Ezen elő-
írásoknak megfelelve 32 tele-
pülés – köztük Sajószentpéter
– létrehozott egy társulást,
mely társulás alapított egy 100
százalékban saját tulajdonú

céget a szemétszállítási felada-
tok elvégzésére. Sajnos ennek
a kft.-nek (az idő rövidsége
miatt) 2013. december 31-ig
nem sikerült az összes enge-
délyt (közszolgáltatási enge-
dély, szállítási engedély,
OHÜ-minősítés) beszereznie,
így önkormányzatunknak
kérnie kellett a közszolgáltató
kijelölését. A katasztrófavéde-
lem a Tiszabábolna Közszol-
gáltató kft.-t jelölte ki erre a
tevékenységre, mely cég addig
végzi ezt a feladatot, amíg a

társulás saját cége meg nem
szerzi az Országos Hulladék-
gazdálkodási Ügynökség
(OHÜ) minősítését. A Kft.
közszolgáltatási és szállítási
engedéllyel már rendelkezik.
A cég ügyvezetőjének tájékoz-
tatása szerint március hónap-
ban ezt a minősítést is meg-
kapják, így várhatóan 2014.
április 1-jétől a társulás által
alapított kft. végzi majd ezt a
közszolgáltatást.

Sulyok B.

Így nézett ki régen egy osztályterem a padokkal és a tanári asztallal

Hogyan is tanultak szüleink, nagyszüleink?
Iskolatörténeti kiállítás az MSK-ban

A Művelődési és Sportközpont
időről időre színvonalas és mű-
fajilag is változatos kiállítások-
kal lepi meg a közönséget.
Nemcsak fotók és képzőművé-
szeti alkotások, de gyűjtemé-
nyes anyag is bemutatásra ke-
rül. Ilyen gyűjtemény tekinthe-
tő meg március 11-étől egy hó-
napon át, amely igazi kurió-
zumnak számít. Az a Szendrői
Iskolatörténeti Kiállítás érke-
zett városunkba, amely 1982-
ben nyílt meg, s amelynek
anyagát dr. Demjén István ve-
zetésével a Cserehát iskolatör-
téneti értékeiből válogattak
össze.
A kiállítás bemutatásának célja,
hogy megmentsük, rendezzük
és közkinccsé tegyük a régvolt
iskolák történeti értékeit a gyűj-
teményt látogatók számára.
Ajánlom a kiállítást minden
korosztály figyelmébe, hisz
nincs olyan ember, aki az isko-
lával, az oktatással valamilyen
kapcsolatba ne került volna
élete során. Az időseknek jó
kis nosztalgia felidézni a régi
órákat, a régi tanárokat. A mai
gyerekek pedig rácsodálkoz-

hatnak, hogy korábban mi-
lyen egyszerű eszközök segít-
ségével, a számítógép, internet
és okostelefon nélküli világ-
ban is lehetett tanulni, és hasz-
nosan eltölteni a szabadidőt. A
tanítás szemléltető eszközei
között megtalálható a régi Ma-

„ A tudás hatalom”- írja Bacon, és vallják ezt ma is so-
kan, de a tudás megszerzéséhez vezető út nem mindig
egyszerű. Napjaink gyermekei modern iskolákban a leg-
újabb technikai eszközök és tudományosan kidolgozott
pedagógiai módszerek segítségével szerezhetik meg ezt
a tudást. De ez nem volt mindig így, mégis megszerezték
az alapműveltséget, és sokaknak sikerült tudásukkal
újat, maradandót alkotni.

gyarország térképe, az ábécés
tábla, fagolyós számolók, pala-
vesszők, palatáblák, tarisznya,
mosdótál, falitábla, földgöm-
bök és egy régi írógép.
Az idelátogatók megismer-
kedhetnek az akkori értesítő
könyvecskékkel, bizonyítvá-
nyokkal, osztálynaplóval,
ugyanakkor megtekinthetők a
régi tantervek, rendtartások,
vezérkönyvek, szabályzatok,
tankönyvek, tanmenetek is.
A gyerekek rácsodálkozhat-
nak, hogy a kézzel írt felada-
tok a munkafüzetekben és a
naplók beírásai milyen eszté-

tikusak és igényesek voltak.
Felfedezhetik, hogy régen
sokkal egyszerűbb eszközök-
kel értek el eredményeket, si-
kereket. Beülhetnek a régi is-
kolapadokba, lúdtollal írhat-
nak, kézbe vehetik a palatáb-
lát. Megtapasztalhatják, hogy
milyen is volt a fagolyós szá-
molón számolni.
Remélem, sikerült kedvet csi-
nálni egy jó kis családi prog-
ramhoz vagy egy iskolai rend-
hagyó órához. A kiállítás ápri-
lis 11-éig tekinthető meg az
MSK-ban.

Románné
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Országgyűlési választás
Régi igény volt Magyarorszá-
gon az országgyűlés létszámá-
nak csökkentésére, amit a vége
felé közeledő parlamenti cik-
lusban megszavaztak a képvi-
selők. A parlamentben 1990-
től meglévő 386 fős képviselői
létszám általában felülmúlta a
hozzánk hasonló népességgel
rendelkező országokét, ezért
ésszerűnek tűnt a racionalizá-
lás. 2014. április 6-a után 199
képviselő és 13 nemzetisé-
gi/kisebbségi képviselő kap
helyet az ország házában. A
2011-ben elfogadott választási
törvényben meghatároztak
106 egyéni körzetet, így ennyi
egyéni képviselő kerülhet
majd be a T. Házba, mellettük
pedig 93-an listán jutnak
mandátumhoz. Ehhez át kel-
lett rajzolni a korábbi válasz-
tási körzetek határát. Sajó-
szentpéter a 04. számú ország-
gyűlési egyéni választókerület
része lett, mint ahogyan Ede-
lény is, Kazincbarcika pedig a
körzet központja, összesen 82
település tartozik ide.
Az is jelentős változás 1990-
hez és az azt követő öt szava-
záshoz képest, hogy mostantól
egyfordulós lesz a választás.
Korábban volt lehetőség arra,
hogy az első fordulóban gyen-
gébben szereplő képviselők a
két forduló között valakinek a
javára visszalépjenek, esetleg
saját pártjaik léptették őket
vissza. Mostantól viszont
egyetlen napon dől el, hogy
melyik pártra és melyik képvi-
selőre bízzuk a sorsunkat.

A Nemzeti Választási Iroda
honlapjáról letölthetők a sza-
vazáshoz szükséges nyomtat-
ványok, mint például az átje-
lentkezéssel történő szavazás-
sal kapcsolatos kérelem, vagy
a külképviseleti névjegyzékbe
vételhez kapcsolódó kérelem,
akárcsak a mozgóurna igény-
lésével kapcsolatos kérelem.
A kitöltött nyomtatvány pos-
tai úton levélben, illetve sze-
mélyesen is benyújtható a la-
kóhely szerinti helyi választá-
si irodában. 2014. január 1-jé-
től minden magyarországi
lakcímmel rendelkező válasz-
tópolgár kérheti nemzetiségi
névjegyzékbe vételét a szava-
záshoz. Aki viszont már re-
gisztrált, nem szavazhat majd
az országos pártlistára, csak a
nemzetiségire. 2014-től a ma-
gyarországi lakcímmel nem
rendelkező magyar választó-
polgárok is szavazhatnak az
országgyűlési választásokon
és az országos népszavazáso-
kon, ha kérik felvételüket a
névjegyzékbe. Ehhez szüksé-
ges az érvényes magyar szemé-
lyi azonosító, érvényes ma-
gyar útlevél, honosítási okirat
vagy állampolgári bizonyít-
vány. Itt szintén lehet regiszt-
rációt indítani akár online for-
mában, akár postai úton. 2014.
március 6-áig 192 748 fő kül-
honi választópolgár kérelme
érkezett meg a Nemzeti Vá-
lasztási Irodához. Például Ro-
mánia területéről
86 968, Szerbiából pedig 25
415 fő jelezte a szavazási szán-
dékát, de van 1-1 ilyen igény

Ebben az évben három alkalommal járulhatunk az urnák
elé, hogy döntsünk arról, ki képviseljen bennünket a
különböző szintű politikai fórumokon. 2014. április 6-án
zajlik majd az országgyűlési választás, ahol átgondolhat-
juk, kinek szavazunk bizalmat térségünk politikusai kö-
zül, illetve melyik párttól – és annak képviselőjétől – re-
méljük régiónk felemelkedését. Aztán szavazhatunk
május 25-én az Európai Parlamentbe kerülő 21 képvise-
lőről, végül októberben a helyhatóságok összetételéről
és a polgármester személyéről is, de ez utóbbi időpontját
még nem hozták nyilvánosságra.

Amerikai Szamoáról és Para-
guayból is a magyarországi
országgyűlési választáson való
részvételre.
Amíg a külhoni állampolgá-
rok postai úton is leadhatják
voksukat, a törvényalkotók ezt
a lehetőséget nem adták meg a
magyarországi lakcím-mel
rendelkező, de külföldön élő
(dolgozó) szavazásra jogo-
sultaknak, akik csak szemé-
lyesen, külképviseleten sza-
vazhatnak. Ez a helyiség akár
több száz kilométerre is lehet
ideiglenes lakóhelyüktől, ne-
kik tehát jelentős költséget kell
vállalniuk, ha szavazni akar-
nak. Az USA-ban Los Angeles,
New York és Washington,
B e l g i u m b a n B r ü s s z e l ,
Hollandiában Hága szavazó-
helyiségében lehet szavazni. A
legtöbb magyar polgárnak
munkát adó országok közül a
Nagy-Britanniában és Észak-
Írországban élők Londonban,
Németországban pedig Ber-
linben és Münchenben mond-
hatnak véleményt szavazatuk-
kal a magyar polgárok. Akik a
voksolás mellett döntenek,
azoknak kérniük kell a kül-
képviseleti névjegyzékbe véte-
lüket, majd regisztrálniuk kell
online vagy postai úton, vagy
akár személyesen. A korábban
alkalmazott kopogtatócédu-
lák megszűntek, helyettük
ajánlóíveket igényelhettek a
választáson indulók. Egy aján-
lóívet egy állampolgár egyszer
írhatott alá, de akár más jelölt
ívét is aláírhatta egy másik
ajánlóíven. Az aláírásokkal
megtöltött ajánlóíveket már-
cius 3-án 16 óráig le kellett ad-
ni a helyi választási irodán, aki
ezt nem tette meg, annak a ne-
ve már biztosan nem kerül fel a
szavazólapra. A szavazáson
egyébként csak érvényes sze-
mélyi igazolvánnyal és lak-
címkártyával lehet részt ven-
ni. A jogszabályok szerint feb-
ruár 15-én indult a kampány,
és újdonságként mostantól

nem lesz kampánycsend még a
szavazás napján sem. A kitétel
mindössze annyi, hogy a sza-
vazóhelyiségtől mért 150 mé-
teren belül tilos kampányolni.

Szavazunk az Európai Parla-
ment összetételéről is
A pártok hamarosan ismét
megszólítanak bennünket, hi-
szen 2014. május 25-én az
Európai Parlamentbe (EP) ke-
rülő képviselők párthovatar-
tozás szerinti összetételéről
kell döntenünk. Hazánk 2004.
május elsején lett az Európai
Unió tagja, amely szervezet
létszáma azóta 28 tagállamra
gyarapodott. Belépésünk
előtt, 2001. február 26-án írták
alá az addigi tagok a nizzai
szerződést, amely az Európai
Unióról szóló maastrichti és
római szerződést egészítette
ki. Ebben határozták meg az
EP létszámát 732 főben. Ha-
zánkban 2004. június 13-án
volt az első EP-választás, az ott
szerzett mandátumok öt évre
szóltak, és akkor 24 képviselőt
delegálhattunk. 2009. június
7-én 22 főről dönthettünk,
idén májusban pedig 21 kép-
viselőt küldhetünk Brüsszel-
be és Strasbourgba. A szavazás
itt is egyfordulós lesz, és csak
pártokra lehet majd voksolni.
Feltétel, hogy a pártoknak
20 000 érvényes ajánlószel-
vényt kell majd összegyűjte-
niük ahhoz, hogy indulhassa-
nak az EP-választáson. A kép-
viselőket a legalább 5 százalé-
kot elérő pártok jelöltjei közül
választják ki. Az Európai Unió
bármely tagállamának ha-
zánkban élő választópolgára a
2014-es EU-választások során
Magyarországon is leadhatja
voksát – magyarországi pár-
tokra. A külföldön élő magyar
állampolgárok az adott ország
pártjaira szavazhatnak. Az
Európai Parlamentben lega-
lább hét országból származó
25 fős képviselőcsoportok ala-

Háromszor választunk 2014-ben
Címlapsztori
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kulhatnak érdekeik érvénye-
sítésére. Nem mindegy, hogy
kik kerülnek be az EP képvi-
selői székébe, mert a követke-
ző öt évben ők képviselik majd
Magyarországot a különböző
döntésekben. Különösen az
uniós pénzek, támogatások
odaítélésénél kell odafigyelni-
ük, mert ebben sokat nyerhet
vagy veszíthet az ország.

Döntés a helyhatóságokról
Várhatóan október hónap va-
lamelyik hétvégéjén voksol-

hatunk idén harmadszor, ami-
kor lakóhelyünk vezetőit vá-
lasztjuk meg. Ennek időpont-
járól a köztársasági elnök dönt
majd. Az első önkormányzati
választás 1990-ben volt, s
azóta négyévenként került sor
erre az aktusra, most először 5
évre választunk majd helyi ve-
zetőket. A szavazás napján vá-
lasztunk polgármestert és a
helyi képviselő-testület össze-
tétele is eldől, de döntünk a
megyei közgyűlés tagjairól is.
Ezzel együtt kerül sor a nem-

zetiségi önkormányzatok
megválasztására is. A megvá-
lasztható képviselők száma
100 fős településig 2 fő, ezer la-
kosig 4 fő, 5 ezer lakosig 6 fő,
10 ezer lakosig pedig 8 fő. Na-
gyobb települések esetében
vegyes választási rendszer
van, így itt jelentősége van a
kompenzációs listának is,
amit a képviselő-testületbe be
nem jutott jelöltekre leadott
szavazatok jelentenek.
Amennyiben két képviselő
azonos szavazatot szerez, ak-

kor hat hónapon belül abban a
választókerületben időközi
választást kell kiírni. A 13 re-
gisztrált hazai nemzetiség is
ekkor állíthat fel önkormány-
zatot. Ehhez tízezernél na-
gyobb lélekszámú településen
legalább száz, a jelöltekre le-
adott érvényes szavazatra van
szükség. Ezeken a települése-
ken öttagú lehet a grémium,
míg a kisebbeken háromtagú.

K.I.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN megye 04. sz. OEVK (Kazincbarcika) jelöltjei*
Jelölt neve Jelölt állítók VB döntés VB döntés dátuma Státusz
Gulyás Pál LMP Nyilvántartásba véve 2014.02.27. Indulhat
Kovács Imre József SZOCIÁLDEMOKRATÁK Nyilvántartásba véve 2014.02.28. Indulhat
Vályi Anikó MRPP Nyilvántartásba vétel elutasítva 2014.03.03. Nem indulhat
Rézműves Gyula Független jelölt Nyilvántartásba vétel elutasítva 2014.03.05. Nem indulhat
Tóth Valéria HATMAP Nyilvántartásba vétel elutasítva 2014.03.03. Nem indulhat
Kalanovicsné SMS Nyilvántartásba véve 2014.03.04. Indulhat
Fábus Éva Zsuzsanna
Kovács Roland MGP Nyilvántartásba vétel elutasítva 2014.03.04. Nem indulhat
Kardos Mihály MUNKÁSPÁRT Nyilvántartásba véve 2014.02.27. Indulhat
Liptákné Csik Tímea MDU Nyilvántartásba vétel elutasítva 2014.03.04. Nem indulhat
Király Ferencné MNRP Nyilvántartásba vétel elutasítva 2014.03.04. Nem indulhat
Tiszaváry Fanni SEM Nyilvántartásba véve 2014.03.03. Indulhat
Orgona Ágnes SZEM-NŐPÁRT Nyilvántartásba véve 2014.02.27. Indulhat
Klimon István MSZP,EGYÜTT,DK,PM,MLP Nyilvántartásba véve 2014.02.21. Indulhat
Miklós Árpád JOBBIK Nyilvántartásba véve 2014.02.27. Indulhat
Daru Mihály TEMPO Nyilvántartásba vétel elutasítva 2014.03.04. Nem indulhat
Bódis Zsolt Ferenc ÖP Nyilvántartásba véve 2014.03.04. Indulhat
Lakatos Krisztián MCP Nyilvántartásba véve 2014.02.28. Indulhat
Zsiros Norbert EU. ROM Nyilvántartásba vétel elutasítva 2014.03.05. Nem indulhat
Pósa Gabriella ZÖLDEK Nyilvántartásba vétel elutasítva 2014.03.04. Nem indulhat
Hafenscher Balázs ÚMP Nyilvántartásba véve 2014.02.27. Indulhat
Soltész Imre István KISGAZDAPÁRT, MIÉP Nyilvántartásba véve 2014.02.27. Indulhat
Zsiros László JESZ Nyilvántartásba véve 2014.02.27. Indulhat
Demeter Zoltán FIDESZ, KDNP Nyilvántartásba véve 2014.02.21. Indulhat
Szőke Attiláné KMSZ Nyilvántartásba vétel elutasítva 2014.03.05. Nem indulhat
Ormós László MDU Nyilvántartásba véve 2014.02.27. Indulhat
Tóth Istvánné FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Nyilvántartásba véve 2014.03.04. Indulhat
Faragó Ilona Független jelölt Nyilvántartásba vétel elutasítva 2014.03.05 Nem indulhat
Milner György EURÓPAI BALOLDAL Nyilvántartásba vétel elutasítva 2014.03.05. Nem indulhat
Bezsilla Zoltán TBP Nyilvántartásba véve 2014.03.05. Indulhat
Mata Szabolcs EGYÜTT 2014 Nyilvántartásba véve 2014.03.04. Indulhat
Frank Tibor A HAZA NEM ELADÓ Nyilvántartásba véve 2014.03.03. Indulhat

MOZGALOM PÁRT
Balogh Izabella Margit ÚDP Nyilvántartásba véve 2014.03.04. Indulhat
Franca Henrietta REND, SZABADSÁG, JÓLÉT PÁRT Nyilvántartásba vétel elutasítva 2014.03.03. Nem indulhat
Balogh János MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT Nyilvántartásba vétel elutasítva 2014.03.05. Nem indulhat
Guba Csabáné KTI Nyilvántartásba véve 2014.03.04. Indulhat

*A jelöltek státusza a lapzárta (2014. március 8.) időpontjában érvényes állapotot tükrözi.
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Majdnem századik nőnap

A nőnap közeledtével számba vettem, hogy lapunk eddig
milyen formában emlékezett meg a hölgyekről. Korábban
megjelent már a nemzetközi nőnap történetét bemutató
cikk, beszámoló az ünneplésről és köszöntő is. Úgy gon-
dolom, hogy van, akinek minden méltatásnál vagy néhány
szál virágnál többet jelenthet a törődés, egy-két közvetlen
emberi szó. Én most ezért valami mással szeretnék tisz-
telegni a hölgyek előtt: egy látogatással Sajószentpéter
legidősebb asszonyánál, a 98 éves özvegy Varga Lászlóné-
nál. Olvasóink nevében lapunk egy szál virág átnyújtásá-
val köszöntötte őt.

az Üveggyárba behordónak
(ami kemény fizikai munkát,
üvegek cipelését jelentette),
így már egy kicsit enyhült a
nélkülözésük.
Ezekben az időkben évtizede-
ken át nagyon sok férfi számá-
ra a bányák jelentették az e-
gyetlen kiutat, és emberpróbá-
ló munka árán némi pénzt,
ami egy család fenntartásához
elég lehetett. Szűkösen, de vi-
szonylag biztonságosan!
A fiatalasszony a kisfiával Sa-
jószentpéterre követte hát fér-
jét, aki a környékbeli bányák-
ban, leginkább Berentén ka-
pott munkát. Az itteni életet
albérletekben kezdték meg,
majd kiutaltak nekik a Sajó-
híd mellett egy kicsi tanácsi
lakást. Amikor már kezdtek
egyenesbe jönni, a folyó túlol-
dalán meg tudtak venni egy
szoba-konyhás lakást, egy
ikerház felét. Ennek azonban
nem sokáig örülhettek, mert a
'70-es évek nagy árvize a ház-
zal együtt elmosta az ő álmai-
kat is. Ekkor azonban újra jött
a segítség, hogy ne maradja-
nak fedél nélkül, beköltözhet-
tek az akkor épült „CS”-laká-
sok egyikébe, amelyet az évek
során, ahogy erejük engedte,
mindig bővítgettek, csinosít-
gattak. Tulajdonképpen itt él-
te le Margit néni az egész éle-
tét, amelyben 1950-ben Pál,
majd 1954-ben Attila érkezése
jelentett némi fényt. És termé-
szetesen munkát is, amit egy,
immáron nagycsalád fenntar-
tása jelent a háziasszony szá-
mára. Mondhatni egyszerűen,
szépen élték mindennapjai-
kat, ameddig újabb tragédia
nem árnyékolta be az életüket.
A törékeny asszonynak át kel-
lett élnie a létező legnagyobb
fájdalmat (ami még a koráb-
ban elveszített ikergyermekek
halálánál is szörnyűbb volt):
el kellett temetnie a harminc
éves korában motorbalesetet
szenvedett fiát, Józsefet. Az-
tán hatvanhat éves korában itt

hagyta őt a szeretett társa, a
férje is, így már harminchar-
madik éve özvegyen él.
A sok sorscsapás és megpró-
báltatás még meg is edzette,
hiszen hosszú élete során be-
teg nem volt, orvost nem is
igen ismert, hallása, látása mai
napig irigylésre méltóan jó.
Bizonyára segített a nehézsé-
geket túlélni a hite is, hiszen
római katolikusként a vasár-
napi templomba járás elma-
radhatatlan volt számára. Egy
éve sajnos hirtelen agylágyu-
lás jelei mutatkoztak nála,
amelynek a lánya, Bujnóczki
Tiborné gondos ápolása mel-
lett mára szinte alig maradtak
jelei. Talán csak annyi, hogy a
rövidtávú memóriáját a ter-
mészetesnél jobban elveszítet-
te. Azóta huszonnégy órás
felügyeletre szorul, amelyet a
hét négy napján az edelényi
kórház ápolási osztályán kap
meg, a hét végét pedig a lányá-
nál tölti nagy szeretetben. Ma
már újra az a szeretetre méltó
öreg nénike lett, aki időnként
magába mered, csendben Bib-
liát és színes újságokat olvas-
gat, tévét néz, s ha szólnak
hozzá, el is beszélget a maga
módján.
Állapotát elnézve a négy gye-
reke, tizenegy unokája, tizen-
hat dédunokája már kezdheti
szervezni a családot a századik
születésnapjának megünnep-
lésére. Jó egészséget addig is,
Margit néni!
A beszélgetés után, hazafelé
azon gondolkodtam, miért ju-
tottunk oda, hogy sokan nem
tisztelik az időseket. Talán
még szégyelljük is őket, pedig
helyettük inkább magunkat
kellene. Sokan magukra ma-
radnak, hideg lakásaikban ki
is hűlnek, vagy kiszolgálta-
tottságukat, hiszékenységü-
ket, elesettségüket rossz em-
berek használják ki. Pedig ők
azt érdemelnék meg, hogy
nyugodt öregkoruk lehessen!

Kiss B.

Történetünk közel egy évszá-
zada, az I. világháború zivata-
ros esztendeiben kezdődik,
abban a korban, amit mi már
csak történelemkönyvek meg-
sárgult lapjairól ismerhetünk.
Annak a rengeteg emberi ál-
dozatot követelő eseménynek
a közepén, amelynek végére az
Osztrák-Magyar Monarchia
elemeire hullott, s amelyet egy
mélyen igazságtalan békedik-
tátum zárt le. Ez a háború em-
beri sorsokat volt képes elvi-
selhetetlenné tenni, életeket
kettétörni, családokat szétsza-
kítani, reménytelenséget táp-
lálni az emberekbe.
Ebben a nehéz időben, 1916.
április 20-án, Polgáron a ne-
héz sorsú Puskás családhoz
bekopogtatott egy csöppnyi
boldogság: ikerpár világra jö-
vetele. A családi öröm azon-
ban pillanatok alatt tragédiá-
ba, gyászba fordult, az egyik
kis életet szülés közben elve-
szítették. Az életben maradt
kislány - aki a keresztségben a
Margit nevet kapta – kálváriá-
ja azonban ezzel még nem ért

véget, csak elkezdődött. Aho-
gyan a testvérét, úgy az édes-
anyját sem ismerhette meg so-
ha, ugyanis a szülés következ-
tében a fiatalasszony is életét
veszítette, félárván hagyva a
csöppséget.
Ilyet is csak a kegyetlen élet
tud produkálni: hogy a sors-
csapás még fájóbb legyen, a
frontra bevonult édesapját is
elvitte a gyilkos háború, így
teljesen egyedül maradt, egész
életében nem számíthatott
szülei támogatására, kicsi gye-
rekkorától árvaként tengődött
a nagyvilágban.
A lánygyereknek ilyen körül-
mények között nagyon hamar
fel kellett nőnie, hogy ha szű-
kösen is, de fenn tudja magát
tartani. Tanulásról nem is ál-
modozhatott, cselédként kel-
lett munkát vállalnia, mindig
ott, ahol éppen egy kis „kosz-
tot és kvártélyt” is remélhe-
tett.
Természetes hát, hogy szere-
tetre, társra vágyott, aki a ne-
héz helyzetében mellette áll-
na, hát tizenhét éves korában
férjhez ment Varga Lászlóhoz.
Első gyermeküket, Lászlót
húszévesen, Polgáron hozta
világra, őt 1939-ben újra egy
fiú, József követte, majd 1943-
ban a háborús szabadságos na-
pok áldásaként megszületett
az egyetlen leány, Julianna. A
világháború alatt megérezték
a családfő hiányát, sokszor bi-
zony éheztek. Ám a sors most
szerencsésen szólt közbe: az
egyedül maradt asszonyt,
amíg a férje odavan, felvették

Rendhagyó köszöntő

2014. január-február-március

Margit néni legszívesebben
a Bibliát olvasgatja
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Ügyeljen, hogy ügyelhessenek!

Magyarországon a sürgősségi betegellátás két, egymástól
jól elkülöníthető alternatívát jelent. Ha az ember hirtelen
rosszul lesz, két lehetőség közül választhat: hívja a men-
tőket, akik rövid időn belül kórházba szállítják, ahol a leg-
jobb esélye van a túlélésre, vagy az orvosi ügyelet számát
tárcsázza, s ezzel az ügyeletes orvos vállára helyezi a fele-
lősséget, hiszen tőle vár megoldást a problémájára. A be-
teg bárhogy is döntsön, a legfontosabb tényező minden
esetben az átgondolt helyzetfelismerés, hiszen életek
múlhatnak ezen.

amikkel az orvosi rendelések
ideje alatt kell felkeresni a
doktort. A megyei kórházban
nemrégiben kiépült a sürgős-
ségi osztály, amely a későbbi-
ekben megkezdi majd műkö-
dését. Az ideális az lenne, ha a
mentőszolgálat által működ-
tetett diszpécserszolgálat fo-
gadná a befutó hívásokat, s az
ott szolgálatot teljesítő szak-
ember döntené el, hogy a be-
tegnek egészségügyi tanácsra,
azonnal mentőre, esetleg az
ügyeletes orvos segítségére
van-e szüksége.
A sürgősségi ellátásban tehát
külön kell választani azt, mi-
lyen problémával kell az ügye-
letes orvost értesíteni, és mi-
kor kell egyből a mentőt hívni.
Beszélgetésünk során Szvetits
doktornő elmondta, hogy
melyek azok az esetek, amikor
azonnal a mentőszolgálathoz
kell fordulni: közterületen
történő rosszullét esetén, sú-
lyos baleset folytán, ha valaki a
közelünkben eszméletét vesz-
ti, ha súlyos mellkasi fájdal-
mat észlelünk, ismeretlen ere-
detű, aggasztó fulladáskor,
mérgezések esetén, nagy ki-
terjedésű égési sérüléskor, tu-
dott allergiás betegeknél, ful-
ladás során, nagy kiterjedésű
vérzésekkor és akármilyen
agyi katasztrófára utaló jel ese-
tén. Mivel az ügyeletes orvo-
soknak, érthető okokból, vé-
ges az eszköztáruk, így létfon-
tosságú, hogy a fent említett
esetek során ne őket, hanem a
mentőket értesítsük.
A mentő utáni lépcső a házior-

vosi ügyeleti rendszer. Erről
azonban tudni kell, hogy ez
nem a rendelés meghosszabbí-
tása. Doktornő szerint Sajó-
szentpéter hírhedt az indoko-
latlan betelefonálókról, akik
nem idevaló problémákkal,
esetleg unaloműzés gyanánt,
némi törődésre, figyelemre
vágyva hívják az ügyeletet.
Hogy mi számít indokolatlan
hívásnak? Többnapos, válto-
zatlan intenzitású problémá-
val nem lehet ide fordulni,
vagy derékfájással, ami ugyan-
úgy sajog napok óta. Hőemel-
kedéssel, lecsillapítható mér-
tékű lázzal se telefonáljunk az
ügyeletre, sem más olyan be-
tegséggel, ami hosszabb ideje
tart, de változatlan erősséggel,
mert ezekkel az igazán rászo-
ruló betegek elől vesszük el az
időt. Ilyen esetekben a követ-
kező nap fel kell keresni a há-
ziorvost, és vele kell megbe-
szélni a továbbiakat. Csillapít-
hatatlan láz esetén, nagy hasi
fájdalomkor, tartósan kiugró
vérnyomáskor, kisebb balese-
tekkor és elsődleges ellátást
igénylőknek viszont az ügye-
lethez kell fordulniuk.
Fontos a jó helyzetfelismerés,
indokolatlanul ne forduljunk
az ügyelethez! Viszont tud-
nunk kell azt is, milyen esetek
során kell azonnal értesíteni
őket, vagy netalántán mentőt
hívni, hiszen ha jól alkalmaz-
zuk az ellátási rendszert, a sa-
ját életünket is nagyobb biz-
tonságban tudhatjuk.

Bájer M.

A kapucsengő nem működik.
Szokás szerint. Csak a kutya
ugat. Barna kerítésléccel elke-
rített porta. Bent kút, termé-
nyes, kiskert. Ismerős udvar, a
kutya is ismerős, halkabban is
csahol, mint legelőször. Szinte
már barátságos. Nyílik az ajtó.
Sovány testalkatú, hetvenes
hölgy csoszog ki rajta sopán-
kodó arckifejezéssel. Kinyitja
a kaput és beinvitál. Hellyel
kínál. Megkérdezem, hogy mi
a panasza, mire csak lemondó-
an legyint. Megkezdődik a
Nagy Egészségkönyv által
meghatározott kórok felsoro-
lása ABC sorrendben. Angió-
ma, arcidegzsába, majd egy
fénykép az unokáról, bélgyul-
ladás, derékmerevség, aztán
anekdota a kutyáról és egy lo-
csolócsőről. Mire a lumbágó-
hoz érünk, csörögni kezd a
mobil. A város másik végéből

hívtak. Sürgősnek hangzik.
Indulni szeretnék, de a néni
megnyugtatására még fel kell
írnom három kapszulát és egy
lazító kenőcsöt. Kirohanok a
kapun. A kutya ugat. A motor
felberreg. Irány a város másik
vége. Talán még odaérek. Ta-
lán…
A fent írtakat természetesen a
képzelet szülte, mégis, bármi-
kor kerülhet egy ügyeletes or-
vos hasonló helyzetbe. Csak a
véletlenen és a betelefonáló-
kon múlik. Sokan vannak
ugyanis, akik rendszeresen,
nyomós indok nélkül hívják
ki az ügyeletet. Emellett a be-
tegek nagy része nincsen tisz-
tában azzal, hogy milyen eset-
ben kihez kell fordulnia.
Rosszul ítéli meg a helyzetet,
és ezáltal leterheli az orvost,
vagy rosszabb esetben elveszi
az időt az olyan páciensektől,
akiknek valóban szükségük
van az azonnali segítségnyúj-
tásra. Pedig nem ördöngösség
megtanulni, milyen problé-
mával melyik számot kell hív-
ni. Kellő felvilágosítás hiányá-
ban azonban ezzel sokan nin-
csenek tisztában. Dr. Szvetits
Zsuzsanna szerint, aki sok éve
lát el házi orvosi teendőket Sa-
jószentpéteren, fontos az
egészségügyi ellátórendszer
pilléreinek különválasztása és
megfelelő igénybevétele.
A beteg élete, és az, hogy egy
hirtelen betegség vagy baleset
során hogyan károsodik, sok-
szor perceken múlik. Alapve-
tően külön kell választani azo-
kat a problémákat, amikkel
ügyeletet kell hívni, és azokat,

A sürgősségi ellátás ABC-je
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Ha valaki összeesik az utcán, azonnal mentőt kell hívni hozzá

Szvetits doktornő szerint
külön kell választani azokat

az eseteket, melyekhez mentőt,
illetve amelyekhez orvosi

ügyeletet kell hívni
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Értékeink
Portré: Szabó Alex Dezső

Nem hiszem, hogy lenne kö-
zöttünk olyan, aki még nem
látott életében rajzfilmet, em-
lékezzünk csak egykori ked-
venceinkre: Vukra, Gusztáv-
ra, a vízipókra. Rengeteg nagy-
szerű alkotás, megannyi zse-
niális, világhírű alkotó, a ma-
gyarok tehetségének, kreativi-
tásának bizonyítékai. Közöt-
tük az első magyar Oscar-díjas-
sal: 1981-ben Rófusz Ferenc
alkotása (A légy) nyert az ani-
mációs rövidfilm kategóriá-
ban. Most pedig abban re-
ménykedhetünk, hogy az ani-
mációs filmkészítés nagyjai
közé valamikor egy sajószent-
péteri fiatalember, Szabó Alex
Dezső is bekerül. Én minden-
esetre szurkolok neki, és ezzel
a beszélgetéssel szeretném Ol-
vasóinkkal is megismertetni
őt.

- Sokan nem is hallottak még
rólad, itt az ideje egy rövid
bemutatkozásnak.
- 1991-ben születtem Kazinc-
barcikán, de az általános
iskolát már Sajószentpéteren,
a Kossuth iskolában kezdtem.
Itt rajzszakkörre jártam, és
zongorázni is tanultam. Majd
a miskolci Gábor Áron Szak-
középiskolában két évig grafi-
ka, három évig szobrász sza-
kon tanultam. Itt 2009-ben
érettségiztem, majd a követke-
ző évben szobrász szakképesí-
tést szereztem. Ugyanebben
az évben felvételt nyertem Bu-
dapestre, a Moholy-Nagy Mű-
vészeti Egyetem animáció sza-
kára, ahol jelenleg alapszakon

a diplomafilmet és a szakdol-
gozatomat készítem.
- Szeretném, ha néhány szó-
val beavatnál az animáció
rejtelmeibe is.
- Az animáció valaminek az
életre keltését jelenti, az egy-
más után gyorsan levetített,
egybefüggő képkockák gyors
váltakozása a mozgás illúzió-
ját keltik, azaz becsapják az
agyat. Rengeteg műfaja van:
léteznek képzőművészeti nor-
mákat előnyben részesítő ani-
mációk, de vannak tanító, tá-
jékoztató és szórakoztató jelle-
gűek, és ezek keveréke is.
Technikákat tekintve is széles
a paletta: klasszikus rajz-,
báb-, homokfilm- és fest-
ményanimáció, pixilláció, 3D
animáció, videojátékok.
- Sok rajzolni szerető gyerek
fejében megfordul, hogy egy-
szer ő készítsen rajzfilmet,
vagy mozifilmhez számítógé-
pes animációt. Neked ho-
gyan pecsételődött meg a
sorsod?
- Gyerekkorom óta a rajzolás
foglalkoztatott, az óvodában,
főként az akkori rajzfilmek és
képregények hatására minden
nap koptattam a zsírkrétákat.
Szerettem volna egyszer én is
úgy rajzolni, ahogy ezekben
láttam. Szerettem csinálni, és
ez ment a legjobban. A tehet-
séget volt honnan örökölnöm,
hiszen anyai dédapám festő-
művész volt, de óvónőként a
nagymamám is szépen rajzolt.
- Az animációnak számtalan
válfaja létezik, engem példá-
ul Cakó Ferenc homokfilm-

Ezt a portrét egy sorozat első részének szánom, amely-
ben városunk fiataljai közül azokat mutatnám be, akik
valamiben tehetségesek, kiemelkedő teljesítményt
nyújtanak, akik nem hétköznapi életpályát választottak
maguknak. Fiatal lányokat és fiúkat, ma még csiszolás
alatt álló gyémántjainkat. Leendő értékeinket, akik Sa-
jószentpéter nevét egyszer messze földön öregbíthetik,
és akikről remélem, hogy mi is sokat fogunk még hallani.
Nem titkolt szándékom az sem, hogy a többieket az ő pél-
dájukkal is próbáljam ösztönözni, hogy ez a most elindí-
tott sorozat minél hosszabb lehessen.

jei egyenesen lenyűgöznek.
Te melyik technikát érzed
magadénak?
- Az animációval önerőből
kezdtem el foglalkozni, az is-
kolában nem volt lehetőség er-
re, de az interneten találtam
hozzá anyagot. Mivel a 3D szá-
mítógépes technika már akkor
is elég divatos volt, ezzel kezd-
tem el foglalkozni. A felvételi-
re készült az első 3D-s filmem,
amin ma már csak mosolygok,
hiszen akkoriban fogalmam
sem volt, hogy mit csinálok jól
vagy rosszul. Az egyetemen
több technikát is megismer-
tem, igazából mindegyik érde-
kel, de kényelmesebben dol-
gozom számítógépen. A 2D
digitális és a 3D animáció az,
amivel szívesen foglalkoznék
később is.
- Sokan nem is gondolják,
hogy néhány perc filmben
akár évek munkája fekszik.
Mi a legszebb és mi a legne-
hezebb a filmkészítésben?
Mi az, amit már elsajátítottál,
és miben kell még fejlődnöd?
- Minden pillanatát élvezem a
filmkészítésnek, mindennek

megvan a maga varázsa. A leg-
szebb része talán az, mikor
már elkészül, és el lehet kez-
deni a következőt. Az iskolai
vizsgafilmek elkészítése re-
mek tanulási lehetőségek, hi-
szen itt a kísérletezés a lényeg.
Az egyetemen készülő Patrick
és Theo című rajzfilmben vol-
tam háttérfestő, ezt azóta is
nagyon szeretem csinálni,
erősségeim közé tartozik. Sa-
ját filmjeimben rendezésben,
animátorként és látványterve-
zésben fejlődtem a legtöbbet.
Tisztában vagyok azzal, hogy
miben vagyok jó, de azt is tu-
dom, hogy mit kell még tanul-
nom.
- Lehet egy zseniális ötlet, ha
a film virtuális világába csak
az alkotó gondolatain keresz-
tül vezet út. Akkor az alkotás
a néhány nézős művészfil-
mek sorsára jut.
- Minden film tudatosan egy
bizonyos társadalmi réteget
vagy korosztályt céloz meg.
A művészfilmeket itt is első-
sorban fesztiválokra, alkotó-
társaknak és hozzáértőknek
készítik. A családi rajzfilmek a

Alex szívéhez a 3D animáció áll a legközelebb
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Portré, humor Szentpéteri
Krónika

9

moziban, tévében tanulságos
történeteket mesélnek el, sok-
szor humorral átszőve. Ezek
egyaránt izgalmasak kicsik és
nagyok számára. A mozikban
ma már főleg 3D számítógépes
technikával készült nagyfil-
meket láthatunk. Felnőttek-
nek szánt morbid humorú,
esetleg politikai tartalmú rajz-
filmek is léteznek, de egy rek-
lám vagy egy videoklip is lehet
animáció, tehát rengeteg for-
mában megjelenhet.
- Mi a legfontosabb, amivel
rendelkezned kell a pályán
való előre jutáshoz, hol tar-
tasz ezen az úton?
- Sokan a tehetséget gondolják
a legfontosabbnak, pedig sen-
ki nem születik úgy, hogy
mindent tud. Lehet valakinél
veleszületett képesség a rajzo-
lás, neki is fejlődnie kell, ál-
landóan képeznie magát. Vé-
leményem szerint minden ta-
nulható, ha elég időt és energi-
át szánunk rá. A naprakészség
és a szorgalom, ami még fon-
tos. Tisztában kell lenni az ak-

tuális trendekkel, és igyekezni
kell nemcsak a maximumot
nyújtani, hanem túl is teljesí-
teni.
- Van példaképed, aki legin-
kább hat rád? Te kit tartasz a
legnagyobb animátornak?
- Én magát az alkotást fonto-
sabbnak tartom, mint az alko-
tót, ezért kifejezetten példaké-
pem nincs. Gyerekként a rajz-
filmcsatornák éltettek, később
nagy hatással voltak rám a ja-
pán és francia animációk és
képregények. Ezek után sze-
rettem meg a 3D világát, fil-
meket és játékokat. Kedvence-
im a morbid humorú, szóra-
koztató jellegű filmek. Saját
munkáimon is ezek a tulaj-
donságok mutatkoznak meg,
tehát inkább a saját korosztá-
lyomnak szeretek alkotni.
- Hogyan látod a pályán a
saját lehetőségeidet? Művé-
szet vagy reklámipar?
- Céltudatosan haladok a jövő
felé, hiszen abban a szerencsés
helyzetben vagyok, hogy a
munkám egyben a hobbim is.

Örömmel dolgoznék majd a
saját sorozatunkon, a gyere-
keknek vagy felnőtteknek
szóló rajzfilmsorozatokon,
vagy egy játékfejlesztő stúdió-
ban. Nagy álmom, hogy egy-
szer a budapesti DIGIC Pic-
tures-nél dolgozzak, ahol vi-
lágszínvonalú 3D animáció-
kat gyártanak. Ezek mellett az
illusztrálás is érdekel, de a rek-
lámipartól megpróbálom mi-
nél messzebb tartani magam.
- Most éppen min dolgozol?
- Az egyetemen szerencsére si-
került ráakadnom egy érdek-
lődését tekintve hozzám ha-
sonló emberre, akivel jelenleg
is közös diplomafilmünket
készítjük. Az egyszervolt.hu
gyerekeknek szóló weboldal
jóvoltából jól ismert gyerek-
dalokra készítünk animációt,
melyeket majd a weboldalu-
kon lehet megtekinteni.
A film egy közös projekt előfu-
tára lesz, ugyanis egy saját so-
rozatterven dolgozunk, ami
reméljük, a jövőben meg is
valósulhat.

Gondolkodtam egyfajta ösz-
szegzésen, de úgy érzem, hogy
saját szavai jellemzik legjob-
ban ezt a végtelenül szimpati-
kus és szerény fiatalembert:
„A fiatal nemzedéknek azt
üzenném, hogy ha valaki el
akar érni valamit az életben,
akkor azért tenni is kell. Gye-
rekként máshogy látjuk még a
világot, ezért nem mindig va-
gyunk tisztában tetteink
súlyával. Folyamatosan tanul-
junk, formáljunk véleményt a
tapasztalatok és tények alap-
ján, keressük azt, ami miatt ér-
demes dolgozni, ami inspirá-
ciót nyújt! Az idősebbeknek
pedig azt mondanám, hogy so-
sem késő elkezdeni valamit.
Ki kell használni az élet adta
lehetőségeket, mert később
megbánjuk, ha nem tettük
meg! Magamnak csak annyit
kívánnék, hogy legyek szor-
galmasabb és törekvőbb!”
Én pedig csupán annyit: sike-
rüljön megvalósítanod az ál-
maidat!

Kiss Barnabás

VII. évfolyam 1. szám
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rkérdésk

Mi a véleménye arról,
hogy a határon túl élők is részt vehetnek

az országgyűlési választásokon?
Bárány Endre

- Egyáltalán nem örülök an-
nak, hogy az ország határain
kívül élők is szavazhatnak.
Ennek oka prózai, hiszen egy-
értelmű, hogy őket semmiféle
felelősség ezért nem terheli,
ismét mi isszuk majd a levét
egy esetleges rossz végered-
ménynek. A magyar állampol-
gárságot kérőkről az elmúlt
hónapok során kiderült, hogy
nem akarnak Magyarországra
költözni, csupán az előnyét
akarják élvezni az új helyzet-
nek. Akikről tehát szó van,
azok nem tudnak felelősen
dönteni, hiszen a mások bőrét
viszik vásárra, nem a sajátju-
kat. Ők nem tudják, csak felü-
letesen ismerhetik, milyen
helyzetben van az ország, mi-
lyen életszínvonalon él a több-
ség, és hogy a gazdasági emel-
kedés csak a kampányszöveg-
ben létezik. Utóbbit ugyanis
errefelé senki nem érzékeli.
Az sem véletlen, hogy a külföl-
dön dolgozó gazdasági mene-
külteket azzal büntetik, hogy
korlátozzák a szavazati lehető-
ségüket. Amíg ugyanis a hatá-

rainkon túl élőknek levélben
is lehet szavazniuk, addig a
magyarországi lakóhellyel
rendelkező polgárok csak sza-
vazókörben voksolhatnak,
ami akár sok száz kilométerre
is lehet az ideiglenes lakó-
helyüktől. Ők mintegy félmil-
lióan vannak, és úgy látszik, az
ő véleményükre nem kíváncsi
az Orbán-kormány. Ezért biz-
tatok mindenkit arra, hogy áp-
rilis 6-án ne maradjon otthon,
mert nagy szükség van min-
denkinek a szavazatára.

Mézes Mihályné

- Nyugdíjasként követem a
napi politikát, ezért úgy ér-
zem, elég tisztán látom a dol-
gokat. Ezért merem kijelente-
ni, hogy a külföldön élők csak
a kampányszöveget hallják, és
ha abban elhangzik valami ne-
kik tetsző, máris eldöntik a
voksuk sorsát. Meg azzal a mi-
énket is befolyásolják, mert ha
tényleg több százezren szavaz-
nak kintről, itthon pedig
passzívak lesznek a választók,
akár a levélben érkező voksok
is dönthetnek a végeredmény-

ről. Messzemenően nem értek
egyet ezzel az intézkedéssel.

Szendrei Attila

- Helyesnek tartom, hogy
minden magyar állampolgár
jogosult legyen a népszavazás-
ra. Ők is ugyanolyan magyar
emberek, mint mi, határokon
belül élők, ezért szerintem
már hamarabb be kellett volna
vonni őket az ország kérdései-
be. Azt sem tartom kizártnak,
hogy sokan közülük többet
tudnak Magyarországról,
mint az itt élők.

Éliás Lajos

- Aki külföldön él, nem itt
adózik, helyzetünket csak fe-

lületesen ismerheti, így tehát
megkérdőjelezhető a szavaza-
tuk jogszerűsége. Tudják ők,
hogy milyen rosszak a foglal-
koztatási mutatóink, és há-
nyan szegényedtek el az el-
múlt években? Mit csináltak
az elmúlt 24 év politikusai, az
Antall- kormánnyal az élen?
Bezárták a gyárakat, bányákat,
és utcára tettek milliótól is
több embert. A mostaniak el-
veszik a rokkantnyugdíjasok
pénzét, megszüntetik a kor-
kedvezményes nyugdíjaztatás
lehetőségét, és szinte nincs
olyan réteg, amelyiknek ne
okoztak volna kárt. Ezeket az
intézkedéseket nem érzik a
környező országokban vagy a
világ bármely táján élő magya-
rok, így ők tulajdonképpen kí-
vülállóként adják le a szavaza-
tukat. Márpedig ez így nagyon
nincs rendben.

Erdősné Nyitrai
Ilona

- Személy szerint jó ötletnek
tartom, hogy a határon túl élő
honfitársaink velünk együtt
szavazhatnak hazánk jövő-
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jéről. Ők is magyarok, és nem
tehetnek arról, hogy a nagyha-
talmak szétszakították a tör-
ténelmi Magyarországot. Sze-
rencsére a közelmúltban el-
kezdődött a nemzet újraegye-
sítése, aminek része a magyar
állampolgárság megszerzésé-
nek lehetősége is. Ebben a fo-
lyamatban én esélyt látok a to-
vábbhaladásra, a magyarság
összefogására, a rokoni szálak
újraéledésére és felerősödésé-
re. Valamilyen szinten ebben
érintett vagyok, hiszen nagy-
apám Aradról származik.

Horváth László

- A határon túl élő magyar em-
bereket tisztelem, mert Tri-
anon óta megszenvedték ma-
gyarságukat, ki voltak téve
sok-sok diszkriminációnak.
Azt viszont nem értem, ők mi-
ért szavazhatnak a mi sor-
sunkról, mikor nem itt élnek,
nem itt adóznak, nem itt szen-
vedik el a mindenkori politi-
kai elit uralmát és a rossz dön-
tések következményeit. Saj-
nos közülük sokan felülnek a
politikai propagandának, és
nem érzik át, hogy hazánk sor-
sába történő beleszólásukkal
újra feszültséget gerjesztenek
a hazai és külhoni magyarság
között. Rájuk egyébként csak
egyetlen szavazat erejéig lesz
szüksége a jelenlegi hatalom-
nak, és ha a külföldről várha-
tóan érkező 300 ezer szavazat
dönti el a választás eredmé-
nyét, az hatással lesz a későbbi
kapcsolatokra is. Nem tudom,
mennyi pénzt ígértek a hatá-
ron túliaknak a szavazatukért,
de azt hallottam, hogy a Béke-
menetként ismert kormány-
párti tüntetésen négyezer fo-
rintot osztottak a lengyelek-

nek és más idegen országból
érkezőknek. Másik fontos kér-
dés, hogy mi sem megyünk
hozzájuk szavazni, vagyis nem
szólunk bele a mindennapi
életükbe, és viszont is ezt vár-
juk. Szerintem egyébként
nem tudják, milyen súlyos ha-
zánk pénzügyi és gazdasági
helyzete és mekkora a tényle-
ges munkanélküliség, mert a
kampányolóknak nem érde-
kük a valóság feltárása. Most
jövök a munkaügyi központ-
ból, és ahogyan hosszú hóna-
pok óta történik, most sem
tudtak állásajánlattal szolgál-
ni az ügyintézők.

Miszkuly László

- Nekem egyáltalán nem tet-
szik, hogy olyan emberek is
kapnak beleszólást a sorsunk-
ba, akik nem itt élnek, nem itt
dolgoznak, így nem is itt adóz-
nak. Mindez a színjáték csu-
pán azt a célt szolgálja, hogy a
jelenlegi kormány bebetonoz-
za megát a következő ciklusra,
mert itthon a sikerpropaganda
ellenére nagyon sokat veszí-
tettek népszerűségükből.
Minden rendszernek van ne-
gatívuma, és régi igazság, hogy
mindig a szegényebbek húz-
zák a rövidebbet, ahogyan az
elmúlt közel négy évben is tör-
tént. Csakhogy az elmúlt cik-
lusban minden korábbit felül-
múlt az elszegényedés, és a
mostaniak attól félnek, hogy a
vesztes tömeg ellenük fog sza-
vazni. Az lett volna tisztessé-
ges, ha megkérdezik az adófi-
zető és szavazati joggal rendel-
kező polgárokat akár egy nép-
szavazás keretében, hogy
egyetértenek-e a határokon
kívül élő kettős állampolgárok
szavazati jogával. Ezt azonban

nem merték megtenni, mert
szerintem egyértelmű lett vol-
na az elutasítás. Más kérdés,
hogy jelenleg még én sem tu-
dom, kire fogok szavazni, any-
nyi csalódás ért 1990 óta. Kér-
dezem: akkor ők hogyan,
mekkora felelősséggel tudnak
dönteni ebben a kérdésben?

Goór Gyula

- Vannak rokonaim Erdély-
ben és Rozsnyón is, így bizto-
san elfogult vagyok ebben a
kérdésben. Ők azt szeretnék,
ha a magyar kormány többet
törődne velük, és bizonyos
esetekben hallatná a szavát a
külügyminisztérium. A Szlo-
vákiában megvert Malina
Hedvig példája jól mutatja,
hogy a hazai politikusok ilyen
esetekben hallgatásba burko-
lóznak. Nem az elszakított te-
rületeken élők tehetnek arról,
hogy a határokon kívül kell él-
niük, de érzékelhetően szeret-
nének jobban hozzánk kötőd-
ni. Aki a kapcsolatok erősíté-
sét ígéri nekik, arra fognak
szavazni, én pedig úgy gondo-
lom, ennyi jár nekik.

Iván Zoltán

- Ettől rosszabb kormányzati
döntést el sem lehet képzelni.
Nem jó, hogy azok szólhatnak
bele hazánk politikai viszo-
nyaiba, akik nem itt élnek,

nem érzik a mindennapok
gondjait, nem ismerik a helyi
problémákat. Az egész csak
trükk, hogy a jelenlegiek meg
tudják tartani a hatalmukat,
mert a politika nagyon sok
pénzről szól. Ha ezek az új ma-
gyar állampolgárok vagy ket-
tős állampolgárok az én hely-
zetemben lennének, biztosan
elgondolkoznának azon, hogy
érdemes-e az urnák elé járulni.
Évek óta nem kapok sehol
munkát, és emiatt 54 évesen
hajléktalanként tengetem az
életem. Pedig négy éve is sok
mindent ígértek.

Kovács I.
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Adj esélyt
egy új világnak

Előre nézz, ne múltban élj,
tégy jövődért, ne csak remélj,

kitárt szívvel indulj útra,
a gyengébbnek kezet nyújtva.

Adj teret a józan észnek,
gondolatnak, tiszta kéznek,

újra hitelt a jó szónak,
békét minden harcolónak,

tisztességet a szegénynek,
apró szikrát a reménynek,

rejteket a bujdosónak,
friss vizet a szomjazónak,

kenyeret az éhezőnek,
új hitet az ébredőnek,
adj jövőt az ifjúságnak,

ne törd szárnyát a madárnak!

Mind emberként éljünk végre,
ne nézz rám, mint ellenségre,

nem követsz majd vakon hadat,
ha legyőzted önmagadat!

Ne higgy minden hazugságnak,
adj esélyt egy új világnak,

hol nem kell mind együtt lépni,
szemlesütve, gyáván élni.

Legyen vége az ámoknak,
hihessünk még az álmoknak,
s hogy járhassunk emelt fővel,

ne dobj kenyérrel, se kővel!

Szabadság kell nekünk, béke,
nézni bátran más szemébe,
mosolyogni és nem félni,
nemcsak lakni, de itt élni!

K. B.
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Egy beszélgetés margójára
Népművelő Kiskáté, avagy célok és lehetőségek a közművelődésben

A Magyar Népművelők Egye-
sülete a legreprezentatívabb és
a legnagyobb közművelődési
civil szervezet. Több mint 700
tagja van az ország minden me-
gyéjéből. A 2014 januárjában
újraválasztott elnökség hét, az
ellenőrző bizottság három fős.
Valamennyien társadalmi
munkában végzik feladatukat.
Az újraválasztott elnök saját si-
kerénél is büszkébb arra, hogy
a tagság az egész elnökségnek
is változtatás nélkül bizalmat
szavazott. Az egyesület mun-
kája igazán sokrétű. A Magyar
Népművelők Egyesülete szak-
mai alapon szerveződő társa-
ság. Ez annyit tesz, hogy tagjai
a közművelődésben dolgozók,
a közművelődés iránt elkötele-
zettek közül kerülnek ki. Az
egyesület elsősorban szakmai
érdekvédelmi tevékenységet
lát el egyeztető fórumok, szak-
mai véleményezések, valamint

rendezvények során. Munká-
jukból három aktuális célkitű-
zést kell kiemelni. Az első,
hogy a népművelők és a köz-
művelődésben dolgozók presz-
tízse emelkedjen. Különböző
területeken már megtörténtek
a bérrendezések, ám ez a kultu-
rális közalkalmazottak köré-
ben még nem valósult meg. Pe-
dig a munka, folyamatosan zaj-
lik. Sokszor hétvégeken, ün-
nepnapokon és éjszakákon át
is, hiszen a közművelődésben
dolgozók számára akkor van az
igazi munkaidőszak, amikor
mások pihennek, szórakoznak.
Ez vonatkozik az alkalmazott
technikusokra, a kisegítő sze-
mélyzetre is, akik a szükséges
és nélkülözhetetlen háttér-
munkát biztosítják a rendezvé-
nyeken. Az egyesület szeretné,
hogy a népműveléssel foglal-
kozó dolgozók a megfelelő bé-
rezés által is elismerést nyer-
jenek.
A következő célkitűzés a köz-
művelődésre fordított állami
normatíva emelése. Sajnos
gyakori nehézséget jelent,
hogy azok az önkormányzatok,
amelyek intézményeket tarta-
nak fenn, és jó színvonalon
szeretnék biztosítani a szolgál-
tatásokat, csak a jelenlegi
támogatásokra szorítkozva ezt
nem tudják megoldani. Példá-
nak okáért Sajószentpéteren az
állami normatív támogatás la-
kosonként 1140 forint, vagyis
körülbelül 15 millió forint,
amit az állam biztosít erre.
Összeadva az MSK egész költ-
ségvetését, a kapott összeg
ennek a többszörösét jelenti.

Az utóbbi időben több borsodi vonatkozású hírportál is
írt arról, hogy a Magyar Népművelők Egyesülete tiszt-
újító közgyűlést tartott, amelyen egyhangú szavazással
választották újra Sajó Attilát elnökké. Városunk műve-
lődési központjának igazgatóját talán már nem kell be-
mutatnunk az olvasóknak, ám az említett egyesületről
érdemes lehet néhány szót ejteni, és a közművelődés
legjelentősebb szervezetét ki más tudná jobban bemu-
tatni, mint a regnáló elnök. Az alábbiakban a vele foly-
tatott beszélgetésem summázását olvashatják.

Bár vannak saját bevételek is, a
hiányzó részt az önkormány-
zatnak kell megteremtenie. És
ez minden önkormányzatnál
így működik. A Magyar Nép-
művelők Egyesülete azt vallja,
hogy a kulturális szolgáltatá-
sok ugyanúgy részét képezik
egy település életének, annak
komfortérzetének, mint az
üzletek, boltok megléte. Kép-
zeljük el, milyen lenne, ha
mindig más városba kellene
menni, ha az ember egy kiállí-
tást, egy színházi darabot, egy
felvonulást vagy egy koncertet
szeretne megnézni, netán egy
kulturális közösséghez tartoz-
ni. Emellett a gyerekek sem
utazhatnak kilométereket csak
azért, hogy különböző művé-
szeti csoportokba, foglalkozá-
sokra járhassanak. Ezek a szol-
gáltatások jelenleg elérhetők
helyben, szociális háttértől
függetlenül, ám ahhoz, hogy a
rendszer továbbra is megfele-
lően működjön, szükséges a
normatíva emelése.
Az egyesület harmadik fontos
ügye a művelődési házak fel-
újítása országszerte. Szeren-
csére elindult egy látványos
felújítási hullám Magyarorszá-
gon. Ez eddig két szálon futott.
Az egyik szál az úgynevezett
Integrált Közösségi Szolgál-
tató Terek, amik a kistelepülési
művelődési házak felújítását
jelenti. Ennek keretén belül
körülbelül ezer pályázóból
több mint hatszáz település
nyert lehetőséget, hogy felújít-

hassa a kultúrházát. A beadott
pályázatok száma is mutatja,
hogy az önkormányzatok
szükségét érzik a közösségi
művelődésnek.
A másik szál az úgynevezett
Agora és Pólus Agora elneve-
zésű fejlesztési program, ami a
megyei jogú városoknak lett
kiírva. Ebben a programban
művelődési házanként másfél-
két milliárd forintnyi összeget
költöttek. Olyan intézmények-
ről beszélünk, amelyek egy
megyei jogú város kulturális
feladatait látták el igen rossz
állapotban. Többségüknél el-
engedhetetlen volt a felújítás.
A fejlesztési programnak kö-
szönhetően jelenleg már mo-
dern eszközökkel, a leghatéko-
nyabb módon tudják ellátni a
feladatukat. Az egyesület célja
az, hogy a kisvárosoknál és a
középvárosoknál, valamint a
járási székhelyeken is elin-
duljon egyfajta modernizáció.
Az itteni intézményeknek is
nagy kisugárzó erejük van, így
munkájuk igen fontos a tágabb
környezetük, kistérségük szá-
mára is.
Összefoglalva, ennek a három
célnak a megvalósításáért dol-
gozik jelenleg a Magyar Nép-
művelők Egyesülete. Ezek el-
érésével lehetne biztosítani,
hogy a közművelődés, a műve-
lődési házak és központok to-
vábbra is olyan értékek legye-
nek, melyek hasznára válnak
minden településnek.

Bájer Máté

Igazgató úr azt vallja,
hogy a kulturális szolgáltatások

ugyanúgy részét képezik egy
település életének, mint

a különböző üzletek, boltok

Ezzel a diával indult Sajó Attila előadása a januári tisztújító közgyűlésen
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2014. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda valamennyi feladatellátási
helyére a az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket2014/2015. nevelési évre :

2014. április 23. (szerda) 8-17 óra
2014. április 24. (csütörtök) 8-17 óra

2014. április 25. (péntek) 8-17 óra

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a Sajószentpéteri Központi
Napközi Otthonos Óvodában (Sajószentpéter Harica u. 3.).

Abeíratáshoz szükséges iratok:
� a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (amennyiben van,

ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
� a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
� a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, oltási kiskönyv,
� a sajátos nevelési igény vagy a beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
� az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, 3 vagy több

gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, amelyet bármelyik tagóvodában be lehet szerezni, vagy
letölthető Sajószentpéter város honlapjáról ( ).www.sajoszentpeter.hu

Az 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében: a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek
tagóvodába és csoportba sorolása miatt jelezzék a beiratkozási időszakban! Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a
gyermekek automatikus felvételét.

ASajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodaAlapító Okirata szerint ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelését, többek között:

� az enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek,
� több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
� egyéb pszichés fejlődési zavart (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavart) mutató

gyermekek nevelését.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 2014. május 27. napjáig értesíti a szülőt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő/törvényes képviselő a tudomására jutásától számított 15 napon belül a
jegyzőnek címzett felülbírálati kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez.A gyermek felvételéről másodfokon a jegyző
dönt.

A20/2012. EMMI-rendelet 20. § (2) bekezdés meghatározza a szülők feladatát:

„A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az
önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.”

Óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles
arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
247. § a) pontja értelmében az a szülő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem
íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Sajószentpéter, 2014. február 28.
Jegyző távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző
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Keresztrejtvény

Vízszintes:
1. Az első magyar orvosnő (Vilma, 1847-1922). 8. Algériai
kikötőváros. 9. Rémálom az … utcában (Wes Craven 1984-
es horrorfilmje). 10. Egykori súlymérték. 11. Szándékozik.
12. Magyar törzs neve. 14. Erre a helyre. 15. Kaszáló. 17.
Páhi centruma! 18. Peru autójele. 20. Melyik irányba? 22.
Ismert illuzionista (Geller). 24. A pincébe. 25. Város
Kárpátalján jelentős számú magyar nyelvű lakossal. 27.
Tisztelt Cím. 28. Lárva. 29. Gyeplő, tájszóval. 30. Az
árbevétel és a költség különbözete.

Függőleges:
1. Harmadnapon. 2. Kossuth-díjas színész (Tivadar). 3.
Község a Kiskunságban. 4. … dit (az a hír járja – latin). 5.
Részére. 6. Kriszta lüke testvére. 7. Szent István fia. 13.
Spion. 16. Hízó, kerekedő. 19. Szigor. 21. A rénium
vegyjele. 23. Régi magyar űrmérték (0,84 liter). 26.
Sokszoros holland válogatott kapus (Edwin van der). 27.
Vacak. 29. Az einsteinium vegyjele.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2014.
május 27-éig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os
könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Non-
profit Kft. 3770 Sajószentpéter Hunyadi u. 11. E-mail:
sajotv@gmail.com, szentpeterikronika@citromail.hu.
December havi rejtvényünk helyes megfejtése: koledálás,
karácsony. Köszönjük Olvasóink aktivitását! A március
3-án megtartott sorsoláson Nagy Antalnénak kedvezett a
szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később
értesítjük.

Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.;
Telefon: 48/521-037, Ügyvezető igazgató: Sulyok Barnabás

Főszerkeszető: Román Péterné; szentpeterikronika@citromail.hu
Fotó: Heiszman Adrienn, Tördelés: Litoplan Kft. – Design Studio

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca 11.
E-mail: sajotv@parisat.hu; Nyomda: Litoplan Kft.

Cím: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 56/B. Telefon/Fax: 48/512-236
E-mail: Megejelenik negyedévente 4300 példányban.info@litoplan.hu;

ISSN 1789-7807 (nyomtatott); ISSN 2063-482X (Online)

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban meg-
jelenő cikkek, képek bármilyen formában történő felhasználása a kiadó
írásos engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza.
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TAVASZI AKCIÓ! 500 féle vetőmag, dughagyma, fokhagyma,
virághagyma, vetőburgonya, fűmag 10% kedvezménnyel!
3db virágföld vásárlása esetén 10% kedvezmény.

TAVASZI AKCIÓ! 500 féle vetőmag, dughagyma, fokhagyma,
virághagyma, vetőburgonya, fűmag 10% kedvezménnyel!
3db virágföld vásárlása esetén 10% kedvezmény.

TAVASZI AKCIÓ! 500 féle vetőmag, dughagyma, fokhagyma,
virághagyma, vetőburgonya, fűmag 10% kedvezménnyel!
3db virágföld vásárlása esetén 10% kedvezmény.

Ha igazán hatékony

hirdetési formát szeretne,

válassza a Sajó TV képújságát!

Nálunk

akár mozgóképes hirdetést is

megjelentethet.

Már a térség

40 településén jelen vagyunk.

Tegyen egy próbát!

Telefon: 06 20 230-1020,
e-mail: sajotv@gmail.com
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